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PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT
-

Pastoor Paul Daggenvoorde
 06 – 39170407
 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)
 06 - 20874866
 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus
 06 - 30098833
 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée
 06 - 41252558
 c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

OPENINGSTIJDEN CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en wordt ‘bemand’ door Annette Kerver en Irene Ridder,
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.
 5361675. E-mail: secretariaat@Mariavlucht.nl
RK BEGRAFENIS VERENIGING OVERDINKEL
In geval van overlijden van een lid van de RK Begrafenis
Vereniging Overdinkel, kan contact worden opgenomen met de
uitvaartleidster van de vereniging, mevrouw Nettie Roozeboom
 06-13952320
UITVAARTCOÖRDINATOR MARIA VLUCHT
 06-22950931
PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA
De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.
 053-5381304  gastdamesgmpo@kpnmail.nl

Een dringend verzoek:
Zou U verhuizing, en overlijden altijd door willen geven aan de
gastdames!
Gerardus Majella
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LOCATIERAAD OVERDINKEL
Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242
Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238
Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608
Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen)
Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen &koren)
 5388242 of 06-26518335

BEGRAAFPLAATS
Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en
verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl.
Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de
Begraafplaats commissie.
Leden commissie:
Hans Morshuis
- beheerder
 053-5382178
Tonnie Breuker
- beheerder/onderhoud  053-5383309
Johan Abbink
- penningmeester
 06 -53522751
Joke Kupers
- kerkhof archief
 053 5384051
E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl

Opgeven intenties
Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de
dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar
gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie of
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.
Intenties voor de vieringen van 30 juni tot 25 augustus 2022
moeten zijn doorgegeven vóór 25 juni 2022 als u deze in het
volgende parochieblad vermeld wilt zien.
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en
met de donderdag vóór het weekend. Ze
worden dan niet gepubliceerd, maar ze
worden wel genoemd tijdens de viering.

Gerardus Majella
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Kopij voor het parochieblad:
Het volgende parochieblad komt uit op 30 juni 2022.
Kopij kunt u tot 26 juni 2022 mailen naar:
parochiebladgerardus@hotmail.com
Het parochieblad komt in 2022 uit op:
Do 30 Juni
Do 25 Augustus

Do
Do

6 Oktober
1 December

REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA
Henriët Poorthuis
 06-53117229
Irma Westenbroek

Bezorging parochieblad
Voor vragen of wijzigingen van de bezorging parochieblad H.
Gerardus Majella kunt u terecht bij:
Annie Fleer 053-5381031 & Claudia Postma 06-23029375

Pastorale Weekwacht

9 – 15 mei

Pastoor Daggenvoorde

06-39170407

16 – 22 mei

Pastor Rekveld

06-20874866

23 – 29 mei

Pastor Berbée

06-41252558

30 mei–5 jun.

Pastor Rekveld

06-20874866

Pastoor Daggenvoorde

06-39170407

13 – 19 juni

Pastor Rekveld

06-20874866

20 – 26 juni

Pastor Berbée

06-41252558

6 – 12 juni

Gerardus Majella
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KERKBIJDRAGE GERARDUS MAJELLA PAROCHIE
De stand van de kerkbijdrage per 15 april 2022 bedraagt
€ 9.764,19.
Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink
(jhuitink@outlook.com)

***We feliciteren de volgende kroonjarige ***

➢ Mw. Egberink die 29 mei 85 jaar wordt
➢ Dhr. Meijer die 30 mei 80 jaar wordt.

We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag
en wensen u een hele fijne dag!

Gerardus Majella
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Theatergroep ‘sTOF, wel bekend van PUUR op 15 april j.l. in
Openluchttheater Brilmansdennen, is op zoek naar nieuw talent.
We zoeken jongeren tussen 12 en 15 jaar, jongens en meisjes,
die het leuk vinden om theater te maken, toneel te spelen en/of
te zingen.
Theatergroep ‘sTOF is dan het goede adres. We bieden een
veilige omgeving om talent te ontwikkelen.
En wie de recente interviews heeft gelezen op de website of in de
krant, weet misschien nog wel
dat de jongeren bij ‘sTOF meer zelfvertrouwen ontwikkelden en
er een leuke vriendengroep bij kregen.
Dat willen we ook graag bereiken met een nieuwe groep!
Geïnteresseerde jongeren mogen best even komen kijken hoe
het in een repetitie gaat.
Elke woensdagavond tussen 18.30 u en 20.30 u. zijn we te
vinden in Daltonschool De Wegwijzer, Sperwerstraat 1, te Losser
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Je kunt ons vinden op www.theatergroepstof.nl
Aanmelden kan via theatergroepstof@gmail.com
Met vriendelijke groet; Ans te Lintelo: 06 30958689
Gerardus Majella
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HEMELVAARTSDAG 2022:
Dauwtrappen en Dauwtrapviering Losser.
Het is inmiddels 3 jaar geleden dat in Losser
de Dauwtrapviering in het Openluchttheater
‘Brilmansdennen’ voor het laatst werd
georganiseerd. Dit geldt ook voor de voorafgaande
nachtwandeling. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven wordt
de draad weer opgepakt.
De nachtelijke wandeling maakt dit jaar plaats voor een
gezamenlijke ochtendwandeling van een kleine 2 uur, met
tussentijds een pauze. Om 7.00u wordt gestart met het
dauwtrappen, waarbij de organisatie veronderstelt dat met dit
tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het
vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de
Gildehauserweg. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht,
het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het
parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 9.00u en 12.00u of per e-mail
secretariaat@mariavlucht.nl
Voorgaande jaren werden onderweg verhalen verteld of werd een
gedicht voorgelezen. Het zou mooi zijn wanneer er onder de
wandelaars personen zijn die zich hiertoe geroepen voelen…
Om 9.00u, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het
Openluchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die
door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée worden geleid.
Deze plek en het vroege ochtenduur
zorgen voor een unieke sfeer.
Muzikale medewerking wordt
verleend door muziekvereniging
Excelsior. Na afloop van de dienst
staan koffie en broodjes klaar voor
de aanwezigen en is er een moment
voor een gezellig samenzijn: al met
al een mooi begin van
Hemelvaartsdag 2022.
Gerardus Majella
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x-x-x In memoriam x-x-x
* 1943

Joke Olde Bolhaar-Olde Hanter

†2022

Joke Olde Bolhaar-Olde Hanter, lieve vrouw en onze mama, heeft
Overdinkel verblijd met haar geboorte op 15 februari 1943.
Helaas overleden 7 maart 2022 op 79-jarige leeftijd,
Samen met haar ouders en 2 broers groeit ze op in Overdinkel en
heeft zeer een fijne en mooie jeugd gehad.
Als Joke 16 jaar is ontmoet ze haar prins, niet de prins op het
witte paard, een prins in een witte Ford Cortina.
Samen met Joop heeft ze 63 jaar lief en leed gedeeld.
In 1965 wordt er getrouwd en een paar jaar later de 2 dochters
Linda en Ilse geboren.
Joke houdt van haar gezin, de hondjes, familie en vrienden.
Vakanties naar Bergen aan Zee, Sauerland en later naar
Oostenrijk daar kon ze van genieten. Vakanties waarbij oma Lies
ook vaak van de partij is, en ook een onderdeel van haar gezin
was. Oma Lies was haar alles.
Joke vond het geweldig als ze mensen om zich heen had. Of het
nu thuis was of op vakantie, iedereen was altijd welkom.
Geweldig vond ze het als Linda en Ilse gingen skiën, en zij dan
lekker ging lunchen met Joop. De apres ski werd altijd thuis
gedaan met warme choco en natuurlijk iets lekkers erbij.
Het gezin en samen zijn dat was zo belangrijk voor haar.
Samen koken of lekker uit eten gaan dat maakte de zomer en
wintervakanties helemaal compleet. Ze genoot van alles.
Joke wilde alles uit de dag halen.
De laatste jaren werd het wel wat moeilijker, haar wereld werd
steeds kleiner, maar toch genoot ze nog van alle kleine dingen.
Genoot zo van bloemen, films kijken en lekker slagroomgebak.
Joop Linda en Ilse dat was haar wereld. Ze had ook niet zoveel
meer nodig. Iets waar ze natuurlijk niet zonder kon dat waren de
hondjes. Pepper(+) Nina, Nala, Ravi en Lenny elke dag even
knuffelen dat hoorde erbij.
Joke was een lieve en zachtaardige vrouw, was sterk, en het
hoofd van het gezin. Ze gaf iedereen veel vrijheid maar de
teugels hielt ze zelf in de hand. Joke was bijzonder.
Nooit klagend, nooit vragend, zelf dragend, gewoon lief.
Gerardus Majella
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x-x-x In memoriam x-x-x
* 1933

Anneliese Riesewijk-Brinker

† 2022

Anneliese kwam in 1971 te wonen in Overdinkel en dat was voor
haar niet gemakkelijk, ze sprak de taal niet en voelde zich
daardoor vaak eenzaam.
Ze begon in Gronau te werken en werd lid van de tuinvereniging
en de konijnenvereniging.
Hier leerde ze veel mensen kennen en ook bij de cursusssen, die
ze volgde, kwam ze meer onder de mensen.
Ze wist veel over Overdinkel en was altijd geinteresseerd wat er
te doen was.
Ook was ze sinds 1998 lid van de KBO en sinds 1990
medeoprichter van Bowls Losser. Hier ging ze altijd met veel
plezier naar toe.
Ze woonde met veel plezier in de Driehoek en elke
donderdagmorgen ging ze graag naar de viering in de Overkant.
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren alles
voor haar. En ze heeft haar man tot aan zijn dood met veel
liefde verzorgd.
Anneliese stond altijd voor iedereen die hulp nodig had, klaar en
stuurde iedereen die een opkikker nodig had een persoonlijk
kaartje. Ook was ze een gulle gever voor heel veel goede
doelen.
De feestdagen waren altijd bijzonder voor haar, vooral de
kerstdagen, waar ze altijd voor iedereen wat extra’s had.
We zullen haar dan ook erg missen.

Gerardus Majella
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK
Za. 14 mei.

19.00 uur
Voorganger
Lector
Acol.
Intentie

Do. 19 mei.

09.30 uur
Voorganger
Intentie

Eucharistieviering
Pastoor Daggenvoord
m.m.v. dames en herenkoor
Liane Grothues
Christine en Birgit Mollink
Gerda Den Ouden-Oude Beverborg,
Jaap Hesselink, Annie LeferinkSmit, Annie Hassing-Smit
Wocoviering in de Overkant
Mia de Vries
Mathilde v.d. Heide

In het weekend van 21 & 22 mei is er geen viering.
Do. 26 mei

Hemelvaartsdag is er geen viering in onze kerk.

Za. 28 mei.

19.00 uur
Voorganger
Lector
Intentie

Do. 2 jun.

09.30 uur
Voorganger

Ma. 6 jun.
9.30 uur
e
2 Pinksterdag Voorganger
Lector
Acol.
Intentie
Do. 9 jun.

Gerardus Majella

09.30 uur
Voorganger
Intentie

Wocoviering
Pastor Berbee.
m.m.v. dames en herenkoor
Anita Olde Bolhaar
Jop Morshuis, ouders Olde HanterEffing, Annie Leferink-Smit
Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.
Eucharistieviering
Pastoor Daggenvoord
m.m.v. dames en herenkoor
Alfred Westenbroek
Tess Wilke
Annie Leferink–Smit,
Annemieke Scheffer-Roring
Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W.Rekveld
Mathilde v.d. Heide

[12]

Za. 11 jun.

19.00 uur
Voorgangers
Intenties

Themaviering door Dynamique
Nelleke Dijkstra, Martine Grotheus
Jaap Hesselink, Gerard Elferink,
Annie Leferink-Smit

Do. 16 jun.

09.30 uur
Voorganger

Wocoviering in de Overkant
Mia de Vries

Za 18 jun.

19.00 uur
Voorganger

Eucharistieviering
Pastor W. Rekveld, pr.
m.m.v. dames en herenkoor
Helma Kraesgenberg
Cas Elferink & Gijs Luijerink
Annie Leferink-Smit,
Annie Hassing-Smit

Lector
Acol.
Intentie

Do. 23 jun.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

In het weekend van 25 &26 juni is er geen viering.
Do.30 jun.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor Rekveld, pr.

Za. 2 july

16.00 uur
Doopviering
Voorganger
Pastor Berbee.
m.m.v. dames en herenkoor

Zo. 3 july

09.30 uur
Wocoviering
Voorganger
Parochiele werkgroep.
m.m.v. dames en herenkoor
Na afloop is er koffie

Alle vieringen zijn onder voorbehoud!
Gerardus Majella
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Datum
14 mei.
Zaterdag
koor
15 mei.
Zondag

koor
18 mei.
Woensdag

Maria Geboorte

Zondag

koor
25 mei
Woensdag
26 mei
Donderdag
Hemelvaarts
-dag
29 mei
Zondag

koor
31 mei
Dinsdag

Gerardus Majella

Jacobus de
Meerdere
19.00 uur
Par. werkgroep
Op Toon

9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoord
e
Herenkoor
9.30 uur
Wocoviering
PW. Berbee

Bijzonderh.
22 mei

OLV
v.d.H.Rozenkran
s

9.30 uur & 11.30
uur
Eucharistieviering/
E.H.C.
Pv.W Rekveld &
P.W. Berbee
Liedwientjes
9.30 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
9.00 uur
Gebedsviering
P.W Berbee & Ds.
Marsman
Brilmansdennen
9.00 uur
eucharistieviering
Past.Daggenvoord
e
Vivace
14.00 uur
Ontmoetingsdag
met ziekenzalving
cliënten Losserhof

14.00 uur
Ontmoetingsdag
voor ouderen met
ziekenzalving
Pv.W Rekveld
In het parochiehuis
10.00 uur
eucharistieviering
B. Visschedijk
dameskoor

[14]

Bijzonerh.

Pv.W Rekveld
In de Losserhof

Datum

Maria Geboorte

1 juni
Woensdag

9.30 uur
Wocoviering
Par. werkgroep

3 juni
Vrijdag

OLV
v.d.H.Rozenkran
s

Jacobus de
Meerdere
9.00 uur
eucharistieviering
Past.Daggenvoord
e

10.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld

4 junil
Pinksteravond

16.00 uur
Doopviering
Past.Daggenvoorde

5 juni
Zondag
Eerste
Pinksterdag
8 juni
woensdag

9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
Caecilia
9.00 uur
Eucharistieviering
Pv.W Rekveld
9.00 uur
Eucharistieviering
Pv.W Rekveld
Vivace
9.30 uur
Wocoviering
P.W. C.Berbee

12 juni
Zondag

15 juni
Woensdag

16.00 uur
Doopviering
Pv.W Rekveld
19.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
Dames+herenkoor
10.30 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
Herenkoor

10.00 uur
Eucharistieviering
Em Pastor J.Kortstee
Herenkoor

18 juni
zaterdag
19 juni
Zondag
koor
22 juni
Woensdag

19.00 uur
Wocoviering
Par. werkgroep
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
Dameskoor
9.30 uur
Eucharistieviering
Pv.W Rekveld

24 juni
Vrijdag

26 juni
Gerardus Majella

10.00 uur
Wocoviering
P.W. Berbee
Herenkoor

9.00 uur
eucharistieviering
Pv.W Rekveld
Dameskoor
9.00 uur

10.00 uur
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Zondag

Eucharistieviering
Pv.W Rekveld
Herenkoor

Datum

Maria Geboorte

29 juni
Woensdag

9.30 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld

Gerardus Majella

Eucharistieviering
Em Pastor Kortstee
Dames &
Herenkoor
Lonneker es,
Jacobusviering

OLV
v.d.H.Rozenkran
s

Jacobus de
Meerdere
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Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Twee jaar lang hebben wij de
Dauwtrappersviering op
Hemelvaartsdag in Hertme door
Corona moeten overslaan. Nu die
crisis grotendeels onder controle is,
pakken wij de draad weer op.
Op 26 mei vieren wij weer in alle
vroegte de Hemelvaart van Onze
Verrezen Heer in het Openluchttheater
te Hertme, evenals voorheen om half
zeven.
De voorganger in deze viering is
pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet
te Zenderen, met ondersteuning van
zang door het parochiekoor van Zenderen.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog
erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij
raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of
thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even naen bijpraten na deze twee jaar onderbreking.
Wij heten u opnieuw van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,
Namens deze,
Gerardus Majella
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H. Harink, Zenderen,
telf. 06-17113843
e-mail: h.harink@live.nl

Gerardus Majella

